ПРОЕКТНА (ІНВЕСТИЦІЙНА) ПРОПОЗИЦІЯ
(ПП № 13)
(форма 1)

Львівська
Борислав

область
місто
1.
НАЗВА ПРОЕКТНОЇ (ІНВЕСТИЦІЙНОЇ)
ПРОПОЗИЦІЇ – (будівництво,
реконструкція, модернізація, капітальний
ремонт), яку передбачається реалізувати
за механізмом державно-приватного
партнерства у рамках Місцевої
інвестиційної програми.

1.1

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ

01/02/
14

ІНІЦІАТОР ПРОЕКТНОЇ
(ІНВЕСТИЦІЙНОЇ) ПРОПОЗИЦІЇ

Начальник управління/ відділу –
головний розпорядник бюджетних
коштів (Посада, П.І.Б, моб.тел.)
01/03/
14

ПЕРЕЛІК ЗАЯВОК , на підставі яких
сформовано проектну (інвестиційну)
пропозицію ( № та назва заявки)

ПРОБЛЕМА, НА РОЗВ´ЯЗАННЯ ЯКОЇ
СПРЯМОВАНИЙ ПРОЕКТ, ШЛЯХИ ТА
МЕХАНІЗМ ЇЇ РОЗВ´ЯЗАННЯ

Капітальний ремонт харчоблоку хірургічного відділення
ЦМЛ м.Борислава по вул. Потік (загальною площею
281,2 кв.м., будівельний об’єм – 1264,0 куб.м.) для
забезпечення
необхідного технологічного процесу
роботи харчоблоку, експлікації приміщень, специфікації
обладнання із заміна застарілого обладнання для
харчоблоків(холодильні
шафи(2,8кВт)
і
т.п.),
встановлення електричних плит4 шт(до 15,0кВт) для
приготування їжі з розрахунку на 100 ліжок та
встановлення ліфта вантажного вантажопідйомністю до
160,0кг для подачі їжі дотримуючись вимог ДБН В.2.225:2009, СанПиН 5179-90 «Санітарні правила устрою,
обладнання та експлуатації лікарень, пологових будинків
та інших лікувальних стаціонарів», СанПиН 42-1235777-91.

1 500

тис. грн.

Головний лікар Центральної міської лікарні
м.Борислава— Головчак Віталій Степанович, 0975533477

3953 Капітальний ремонт харчоблоку хірургічного
відділення ЦМЛ м.Борислава по вул. Потік (загальною
площею 281,2 кв.м., будівельний об’єм – 1264,0 куб.м.)

Технологічно застаріле обладнання, незадовільний стан існуючого
приміщення харчоблоку, старі енергозатратні газова ресторанна
плита і газові плити не дають можливість забезпечити виконання
вимог безпеки праці працівників харчоблоку, дотримання
необхідного технологічного процесу приготування їжі та доставки її
в роздаточні відділень лікарні.

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ,
ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ОСЯГТИ,
ВІДПОВІДНІСТЬ ЇХ НАЦІОНАЛЬНИМ,
РЕГІОНАЛЬНИМ І ГАЛУЗЕВИМ ПРІОРИТЕТАМ

Створення
безпечних умов праці, забезпечення необхідного
технологічного процесу роботи харчоблоку. Ліквідація газового
обладнання та заміна його на електричне сприятиме раціональному
споживанню та економії паливно-енергетичних ресурсів, дозволить
заощадити бюджетні кошти на оплату за спожиті енергоносії.
П 6.5.Стратегічна ціль 4:Підвищення якості життя населення
«Стратегії розвитку Львівської області на період до 2027року»

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

В.С.ФІРМАН

Головний лікар Центральної міської лікарні м.Борислава
Моб.тел. 0975533477

В.С. Головчак

